
                 MC klubbmöte hos Lazy Dog´s Oviken                                             Onsdag 7/4 2013 

 

1.  17 personer kom till träffen 

2.  Stickan mailar över på ÖMCK´s prel. lista på onsdagsåkningarna. 

3. Hogdals träffen är 27-28-29/6 med resa över Flatruet 28/6 och Havern runt lördag 29/6. 

4. Ang. Facebooksidan Jämtland-Härjedalen MC så har många lagt in… men att flera klubbar 

lägger in mera info. någon från varje klubb som håller i detta, så det blir inlagt så många 

turer som möjligt som blir i sommar. 

5. Bilprovningen lördag 4/5 öppen från 8.00-14.00 i Östersund och 8.00-13.00 i Järpen. 

6. Avrostning samma dag på asfaltplanen vid Bilprovningen, fika ordnas på plats av Rödöfix.      

Kl. 14.00 åker vi till Oviken för grillning hos Lazy Dog´s. 

7. Lördag 25/5 åker dom som vill hänga med till Sundsvall på MC-Dagen med start från Statoil 

Krondikesvägen kl. 8.30 tankad och klar för avgång senast 9.00 till Schenker´s plan i Timrå. 

8. Samma dag ordnas en utsmyckning eller något i rondellen vid Museet på Rådhusgatan av 

Jamtli kl.14.00 tag gärna med hojar från flera tids epoker kontakta Anna Lena 070-2907928. 

9. 6  juni Nationaldagen med flaggkörning från Rådhuset och Jamtli, med MC kortege bakom 

regionmusiken som går ner till torget och sedan åker vi kl. 10.30 från Stortorget till Jamtli för 

uppställning  av motorcyklar efter vägen in, så många hojar som möjligt….. 

10.  Lördagen 8/6 åker vi och besöker HogVally mc-klubben i Överhogdal ev.stannar över och 

partar med dom på lördagkväll, sängplatser ordnas även i små stugor mot egen kostnad 

förståsssss. Vi skall vara där senast kl.14.00 för ett MC möte först innan……….. middag. 

11. Midsommarafton för dom som vill hänga med till Sveg start kl.10.00 från hamnen Östersund 

Dom har en utställning där för bilar & motorcyklar i ishallen som startar 12.00 med hemliga 

gäster på parken i Sveg på kvällen om man vill stanna kvar.                                                                               

12. SMC firar 50 år Pär återkommer med något om detta senare. 

13. MC-träffen på Fort Kodiak i augusti, Danne ordnar detta, och återkommer med datum. 

14. Surströmmingsfesten i Harley-House blir 7/9 kl…..  

Yran Bikeweek sista veckan i juli Per Åberg återkommer om ett möte inför detta. 

Vi pratade åxå om Mälaren Runt 17 augusti om några vill åka ner på detta jippo…. 

Vid pennan Stickan Eriksson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

            


